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زمانــی کــه میخواهیــد پــس از راه انــدازی وب ســایت تبلیغــات خــود را شــروع کنیــد 
بــا ایــن چالــش کــه تبلیغــات گــوگل بهتــر اســت یــا ســئو مواجــه خواهیــد شــد،  در 

ایــن مقالــه بــه بررســی و پاســخ بــه ایــن چالــش خواهیــم پرداخــت.

سئو و بهینه سازی سایت
ســئو و بهینــه ســازی ســایت شــامل مجموعــه فعالیــت هایی اســت کــه در بــازه زمانی 
معمــوال چنــد ماهــه بــر روی رتبــه ســایت تأثیــر مــی گــذارد. حــال ایــن فعالیــت هــا 

شــامل چــه کارهایــی مــی شــود؟
ســئو و بهینــه ســازی ســایت بــا اســتفاده از تکنیــک هــای جزئــی انجــام مــی شــود 
کــه بــا رعایــت آن هــا مــی تــوان گفــت کــه هــر کــدام تنهــا زیــر 10% بــر ســئو ســایت 
تأثیــر خواهنــد گذاشــت. ماننــد ســاخت خانــه ای کــه بــا اســتفاده از اجــزای مختلــف 
ــر  ــرق کاری و... ه ــر، ب ــدن آج ــدی، چی ــکلت بن ــزی، اس ــه ری ــود : پای ــی ش ــل م کام
کــدام از ایــن عوامــل در ســاخت ســاختمان بــه درســتی انجــام نشــود مشــکالتی را بــه 
همــراه دارد کــه در بهینــه ســازی ســایت هــم دقیقــًا ایــن موضــوع صــدق مــی کنــد.
رقابــت بــرای ســئو و بهینــه ســازی ســایت بســیار بــاال اســت و بایــد حســابی حوصلــه 
بــه خــرج دهیــد تــا نتیجــه مطلــوب را بگیریــد. در صورتــی کــه فکــر دور زدن قوانیــن 
گــوگل و دیگــر موتورهــای جســتجو بــه ســرتان بزنــد جریمــه یــا پنالتــی خواهیــد شــد 

و در ایــن صــورت بــا کلمــه ی کلیــدی خــود در نتایــج گــوگل حــذف مــی شــوید.
ــه  ــان ب ــه ســازی ســایت و ســئو هزینــه مشــخصی دارد کــه کافــی اســت خودت بهین
ایــن مبحــث آشــنایی داشــته باشــید. اگــر علــم صحیــح ســئو ســایت را داشــته باشــید 
تقریبــًا مــی تــوان گفــت کــه بهینــه ســازی ســایت هیــچ هزینــه ای نخواهــد داشــت. 
بــرای آمــوزش ســئو و خبــره شــدن در ایــن زمینــه بــه صورتــی کــه احتمــال پنالتــی 
شــدن تــا حــد زیــادی کاهــش یابــد یــا مــی توانیــد از مقــاالت متعــدد در ایــن زمینــه 
ــا ایــن دو روش  ــا در کالس هــای آمــوزش ســئو شــرکت کنیــد. ب اســتفاده کنیــد و ی

همیشــه توانایــی ســئو کــردن ســایت بــا هــر کلمــه ای را خواهیــد داشــت.

توضیحاتــی کــه در بــاال داده شــد تنهــا بخشــی از ویژگــی هــای بهینــه ســازی و ســئو 
ــر و  ــد توضیحــات تخصصــی ت ــه نیازمن ــن زمین ــح بیشــتر در ای ــرای توضی اســت و ب
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ــوارد مختلفــی از آن اشــاره شــده  ــه م ــر ب ــاالت دیگ ــه در مق ــری هســتیم ک جامــع ت
اســت.

ــه بهینــه ســازی و ســئو در ایــن ســایت اطالعــات  مــی توانیــد در مقــاالت مربــوط ب
ــه هــای مختلــف ســئو بــه دســت آوریــد.  بیشــتری را در زمین

 

گوگل ادوردز چیست؟
گــوگل ادوردز تبلیغاتــی اســت کــه توســط خــود گــوگل در ســاده تریــن روش ممکــن و 
در صفحــه جســتجوی گــوگل انجــام مــی شــود. ایــن تبلیغــات را تبلیغــات کلیکــی هــم 
مــی شناســند و بــه ایــن معنــی اســت کــه هزینــه ی ایــن تبلیغــات بــه ازای هــر کلیــک 

و ورود کاربــر بــه ســایت محاســبه مــی شــود.
ایــن تبلیغــات بــه قــدری هدفمنــد و دقیــق اســت کــه دقیقــًا مــی توانــد آن چــه کــه 
انتظــار داریــد را بــر آورده کنــد. بــه طــور واضــح تــر یعنــی اگــر شــما در زمینــه فــروش 
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ــان  ــد مبلم ــد )خری ــدی مناســب مانن ــا انتخــاب کلمــه کلی ــد ب ــت داری ــان فعالی مبلم
منــزل( مــی توانیــد تبلیغــات گــوگل ادوردز فعــال کنیــد. بــه ایــن ترتیــب هــر کاربــری 
کــه در گــوگل ایــن کلمــه را جســتجو کنــد در ســطر اول نتایــج پیدا شــده، ســایت شــما 
را مشــاهده خواهــد کــرد. ایــن اتفــاق چگونــه مــی افتــد؟ بــه دلیــل اینکــه شــما بــه 
 SERP گــوگل پــول پرداخــت کردیــد تــا ســایت شــما در نتایــج صفحــه جســتجو یــا

در صــدر نتایــج نمایــش داده شــود.
بــا تبلیغــات گــوگل ادوردز رســیدن بــه ســطر اول و صفحــه اول در گــوگل تنهــا در چنــد 
دقیقــه امــکان پذیــر اســت. امــا مانــدن در ایــن جایــگاه بســتگی بــه میــزان بودجــه 
شــما بــرای ایــن تبلیغــات دارد. مثــال بــارز ایــن نــوع تبلیغــات را مــی تــوان ضــرب 

المثــل قدیمــی ایرانــی هــر چقــدر پــول بــدی آش مــی خــوری دانســت! 
تــا زمانــی در ســطر اول و صفحــه اول خواهیــد مانــد کــه بــه انــدازه ی آن حســابتان 
را شــارژ کــرده باشــید. مبلــغ شــارژ شــده بــا هــر کلیــک توســط کاربــران کســر خواهــد 
شــد و زمانــی کــه مبلــغ شــارژ شــده بــه 0 برســد تبلیغــات هــم از گــوگل حــذف مــی 

شــود.
ــران پرداخــت مــی  ــه تبلیغــات زیــادی بابــت ورود کارب در چنیــن شــرایطی کــه هزین
ــورد  ــد. بازخ ــده بگیری ــت ش ــه پرداخ ــم از هزین ــی را ه ــترین بازده ــد بیش ــد بای کنی
خــوب یعنــی فــروش! نهایــت هــدف هــر کســب و کار اینترنتــی بــه ســود رســیدن و 
فــروش اســت و تنهــا کســی کــه مــی توانــد مــا را بــه ســود برســاند کاربــران هســتند. 
بایــد ببینیــد اگــر کاربــران بــه ســایتی وارد شــوند انتظــار دیــدن چــه چیــزی را دارنــد؟ 
ــا ســایت کــم  ــر ب ــد اگ ــزل را جســتجو مــی کن ــد مبلمــان من ــری کــه کلمــه خری کارب
محتــوا و بســیار در همــی رو بــه رو شــود حتــی اگــر ســایت در ســطر اول باشــد بــاز 
هــم از آن ســایت خریــد نمــی کنــد. چیــزی کــه کاربــر بعــد از ورود بــه ســایت انتظــار 

دارد ببینــد ســایتی اســت کــه :

1. سایت با تبلیغ مرتبط باشد
منظــور از ارتبــاط تبلیــغ بــا ســایت ایــن اســت کــه کاربــر بــا جســتجوی خریــد مبلمــان 
منــزل حتــی اگــر بــا ســایتی کــه مبلمــان اداری مــی فروشــد روبــه رو شــود بــاز هــم 
بــا آن محصــوالت ارتبــاط برقــرار نخواهــد کــرد و از ســایت خــارج مــی شــود. پــس 
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ــا  کلمــه ی کلیــدی ای کــه تبلیغــات گــوگل ادوردز را برایــش فعــال کــرده ایــم بایــد ب
ــه  ــزی را ک ــًا آن چی ــر دقیق ــد کارب ــط باشــد و کمــک کن ــالً مرتب موضــوع ســایت کام

جســتجو کــرده اســت پیــدا کنــد.

 Landing page 2. صفحه فرود
ایــن صفحــه هنگامــی کــه تبلیغــات بــر روی آن فعــال مــی شــود فقــط از نظــر کاربــران 
مــی توانــد مهــم باشــد و دیگــر خــود گــوگل بــه صفحــه ای کــه تبلیغــات دارد اهمیــت 
زیــادی نمــی دهــد. یعنــی اگــر صفحــه ای ســفید بــدون هیــچ گرافیــک و هیــچ متنــی 

تبلیغــات فعــال کنــد، بازهــم در صفحــه نتایــج گــوگل نشــان داده مــی شــود.
صفحــه فــرود یــا Landing Page صفحــه ای اســت کــه کاربــر بــا جســتجوی کلمــه 
بــه آن وارد مــی شــود. ایــن صفحــه بایــد دسترســی خــوب و طراحــی خوبــی داشــته 

باشــد یعنــی نحــوه طراحــی بایــد :
ــه چــه  ــا ســایت ب ــردن و تعامــل ب ــه کار ک کامــالً ســاده باشــد و مشــخص باشــد ک

شــکلی اســت
ــرود، مرجــع باشــد و از دیگــر ســایت هــا کپــی نشــده  ــب ســایت و صفحــه ف مطال

باشــد
ــوزه ی کاری  ــه ح ــویم ک ــه ش ــد و متوج ــخص باش ــالً مش ــب و کار کام ــت کس ماهی

ــت ــه ای اس ــه زمین ــایت در چ س
مهــم تــر از همــه واقعــًا بــه کاربــر کمــک کنــد کــه خریــد خــود را انجــام دهــد و چیــزی 
کــه جســتجو کــرده را بــه راحتــی پیــدا کنــد و هــم چنیــن تمــام اطالعــات الزم را در 
ــه  ــدام ب ــی اق ــه راحت ــر ب ــن شــرایطی کارب ــد. در چنی صفحــه محصــول مشــاهده کن

خریــد خواهــد کــرد. 
دیگــر مســائلی مثــل زیبایــی ســایت ، رنگ بنــدی و لوگــوی مناســب هــم مــی توانــد 
ــوند.  ــع ش ــد واق ــد مفی ــایتی جدی ــا س ــنایی ب ــرای آش ــران ب ــت کارب ــب رضای در جل
بایــد خودمــان را جــای کاربــران بگذاریــم، خــود مــا هــم بــا ســایت هــای زیبــا ارتبــاط 
برقــرار مــی کنیــم و ممکــن اســت آن هــا را بیشــتر از یــک ســایت بــا قالــب ســاده بــه 

خاطــر بســپاریم.
ولــی بایــد ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه ســایت هــا در مرحلــه اول بایــد تمرکــز 
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ــه ی بعــد  ــد و مرحل ــودن از نظــر محتــوا بگذارن خــود را روی مرجــع بــودن و کامــل ب
بــرای جلــب رضایــت کاربــران مــی توانــد زیبایــی ســایت باشــد. 

ــد.  ــت دارن ــرش اهمی ــرخ پ ــش ن ــل کاه ــه دلی ــاال ب ــده در ب ــح داده ش ــوارد توضی م
یعنــی بــرای اینکــه کاربــران بــا کلیــک بــر روی تبلیغــات گــوگل ادوردز ســایت از ســایت 
خــارج نشــوند بایــد رضایــت آن هــا را جلــب کــرد. مانــدن کاربــر در ســایت باعــث می 
شــود کاربــر دســِت کــم، از لحــاظ ســئو و بهینــه ســازی بــه مــا کمــک کنــد و ســایت از 

نظــر گــوگل ســایت مفیــدی شــناخته شــود.
 

حــاال وقتــی مطمئــن باشــیم کــه ســایت بــرای کاربــر، ســایت مفیــدی اســت و بیــرون 
رفتــن از ســایت بــدون نتیجــه خــوب بــرای کاربــر در کار نیســت مــی توانیــم بــه کمــک 

آمارگیــر هــای تبلیغــات گــوگل ادوردز بــه بررســی بیشــتر بــازار کار خــود بپردازیــم.
گوگل ادوردز می تواند بسیاری از عوامل مهم را برای ما آمارگیری کند، مانند :

کلمات کلیدی پر بازدیدتر	 
میزان جستجوی کلمات در بازه های زمانی متفاوت	 
پیشنهاد کلمات بهتر که جستجوی بیشتری دارند	 
موقعیت مکانی و زمانی کاربران	 
کاربران با چه دستگاهی به سایت وارد شده اند، موبایل یا رایانه	 
کاربــران چــه مــدت زمانــی در ســایت مانــده انــد و چــه تعــدادی از آن هــا ســایت 	 

را تــرک کــرده انــد
و...	 

ــات در  ــوع تبلیغ ــن ن ــوگل ادوردز ای ــاد توســط گ ــات بســیار زی ــه خدم ــل ارائ ــه دلی ب
ســطح جهــان در حــال انجام شــدن اســت و همــه ی کاربــران ایــن ســرویس از خدمات 

خــوب ایــن ســرویس رضایــت دارنــد.
ــن  ــه ای ــی دارد هزین ــه بررس ــاز ب ــوگل ادوردز نی ــات گ ــه در تبلیغ ــری ک ــئله دیگ مس

ــت. ــات اس تبلیغ
مطالب مرتبط: چطور با هزینه ای اندک، برندسازی کنیم؟
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هزینه تبلیغات گوگل ادوردز
تبلیغــات گــوگل ادوردز بــه قــدری بــرای گــوگل ســود آور اســت کــه عمــده درآمــد ایــن 
شــرکت از ایــن نــوع تبلیغــات اســت. ایــن آمــار را 95% اعــالم کــرده انــد کــه همیــن 
رقــم را مــی تــوان تضمینــی بــرای مفیــد بــودن و تأثیرگــذاری آن دانســت. البتــه بــه 
شــرطی کــه بدانیــد چگونــه بایــد هزینــه هــای ایــن نــوع تبلیغــات را کنتــرل کنیــد. 
اگــر بــا یــک متخصــص ادوردز حرفــه ای)دارای مــدرک گــوگل(، همــکاری کنیــد هزینــه 

ی تبلیغــات ادوردز شــما تــا میــزان زیــادی کاهــش مــی یابــد.
ــی  ــورت کلیک ــه ص ــات ب ــوع تبلیغ ــن ن ــه ای ــم، هزین ــدا گفتی ــه در ابت ــور ک همان ط
پرداخــت مــی شــود. بــا ایــن روش مــی توانیــد خودتــان بــه گــوگل پیشــنهاد قیمــت 
ــام  ــص انج ــک متخص ــط ی ــما توس ــات ادوردز ش ــازی تبلیغ ــه س ــر بهین ــد و اگ بدهی

ــد. ــا یــک دهــم دالر هــم کاهــش دهی ــه ی آن را ت ــد هزین شــود میتوانی
هــم چنیــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه میــزان ورودی ســایت در هــر روز را کنتــرل 
ــات ادوردز  ــدازه  20 دالر تبلیغ ــه ان ــه در هــر روز ب ــم ک ــم تعییــن کنی ــی توانی ــرد؛ م ک
فعــال باشــد و یــا اینکــه مشــخص کنیــم در بــازه هــای زمانــی خــاص مثــال ســاعت 8 
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صبــح تــا 3 بعــد ازظهــر تبلیغاتمــان فعــال باشــد. در تبلیغــات گــوگل ادوردز محــدود 
ــدود  ــال: مح ــور مث ــه ط ــود دارد ب ــم وج ــران ه ــرای کارب ــات ب ــش تبلیغ ــردن نمای ک
کــردن شــهر یــا اســتان بــرای نمایــش تبلیغــات نیــز امــکان پذیــر اســت. مــی تــوان 
تبلیغــات را تنهــا بــرای یــک شــهر قابــل نمایــش کنیــم و یــا یــک شــهر را از لیســت 

حــذف کنیــم.
اگــر در زمینــه کســب و کاری خــود حریفــی قــدر داشــتید کــه در ســطر اول گــوگل قــرار 
داشــت مــی توانیــد بــا فعــال کــردن تبلیغــات گــوگل ادوردز بــه راحتــی از آن هــا باالتــر 
برویــد. نکتــه اینجاســت کــه شــرکت هــای قدرتمنــد بــرای اینکــه دیگــران نتواننــد بــا 
آن هــا رقابــت کننــد بــا وجــود ســئو قــوی ای کــه دارنــد تبلیغــات هــم فعــال مــی کنند. 
همیــن موضــوع باعــث مــی شــود کــه مجبــور شــوید هزینــه بیشــتری بــرای تبلیغــات 
پرداخــت کنیــد. ایــن هزینــه نســبت بــه ســایت رقیــب تعییــن مــی شــود. هــر عددی 
کــه رقیــب شــما بــرای تبلیغــات گــوگل ادوردز فعــال کــرده بــود، پیشــنهاد شــما بــه 
گــوگل بــرای تعییــن قیمــت بایــد بیشــتر از عــدد پیشــنهاد شــده توســط آن هــا باشــد.
شــاید در چنیــن شــرایطی کار ســخت شــود و مجبــور شــوید هزینــه زیــادی پرداخــت 
کنیــد ولــی یــک راه حــل دیگــری نیــز بــرای رســیدن بــه خــط اول نتایــج وجــود دارد.
 Quality( ــات ــت تبلیغ ــطح کیفی ــردن س ــاال ب ــوگل ادوردز و ب ــات گ ــک تبلیغ ــا کم ب

ــش داد.  ــا را کاه ــه ه ــوان هزین ــی ت Score( م
 Quality( ــه ســطح کیفیــت تبلیغــات ــد کــه چگون حــال ایــن ســؤال پیــش مــی آی

ــم؟  ــاال ببری Score( را ب
تعــدادی از مــوارد مهــم را در بــاال توضیــح دادیــم ولــی در ایــن قســمت بــه صــورت 

تیتــر وار همــه مــوارد را برایتــان شــرح مــی دهیــم:
 

استفاده از کلمات کلیدی صحیح و هدفمند
ــات  ــن کلم ــد. ای ــی شــوند را وارد کنی ــه هــدف محســوب م ــًا کلم ــه دقیق ــی ک کلمات
ــه  ــال کلم ــور مث ــه ط ــوند. ب ــی ش ــا Long Tail م ــدی دم دراز ی ــه ی کلی ــامل کلم ش
ــی  ــرای انجــام تبلیغــات گــوگل ادوردز نیســت ول )موبایــل( کلمــه کلیــدی مناســبی ب

ــت. ــد گرف ــری خواه ــه بهت ــًا نتیج ــری A( قطع ــونگ س ــل سامس ــد موبای )خری
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مطالب مرتبط: 10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی
 

اضافه کردن کلید واژه های منفی
ــا میــزان ورودی  ــد ت ــا negative keyword کمــک مــی کن کلمــات کلیــدی منفــی ی
کاربــران بــه ســایت شــما کنتــرل شــود و هزینــه تبلیغاتتــان بیهــوده از بیــن نــرود. اگــر 
کلمــات را محــدود نکنیــد بــا کلمــات مرتبــط هــم تبلیغــات شــما در اولیــن ســطر نتایج 
جســتجو نمایــش داده مــی شــود. مثــالً کلمــه ی )اجــاره ی خانــه( کلمــه کلیــدی مــورد 
نظــر شماســت و انتظــار داریــد کاربرانــی کــه بــه دنبــال اجــاره کــردن خانــه هســتند 
بــه ســایت شــما بیاینــد ولــی کاربــری بــا وارد کــردن )اجــاره ی خانــه جنگلــی( شــما 
ــا مشــاهده ســایت  را در ســطر اول نتایــج دیــده اســت و وارد ســایت مــی شــود. ب
شــما متوجــه مــی شــود کــه خدمــات مــورد نظــرش را ارائــه نمــی دهیــد در نتیجــه از 
ســایت خــارج مــی شــود و شــما بابــت ایــن ورود اشــتباه هزینــه پرداخــت خواهیــد 

کــرد.
 

بهینه سازی و طراحی صفحه فرود مناسب برای کاربر 
همــان طــور کــه گفتیــم صفحــه فــرود یــا Landing Page بــرای رضایتمنــدی کاربــر 
و کاهــش نــرخ خــروج طراحــی مــی شــود. هرچقــدر کاربــران دیرتــر از ســایت خــارج 
شــوند از نظــر گــوگل کیفیــت تبلیغــات شــما بهتــر و باالتــر اســت و در نتیجــه هزینــه 

کمتــری پرداخــت خواهیــد کــرد.

مطالب مرتبط: صفحه فرود )Landing page( چیست؟
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مقایسه تبلیغات گوگل ادوردز و بهینه سازی سایت

بــا توجــه بــه مطالــب بــاال مــی توانیــد تشــخیص دهیــد کــه بهینــه ســازی ســایت و 
تبلیغــات گــوگل ادوردز، هــر دو بــرای بــاال بــردن رتبــه وب ســایت ویژگــی هــای مثبــت 

و منفــی ای دارنــد.
پیشــنهاد مــی کنیــم اگــر ابتــدای کارتــان اســت و تــازه بــه حــوزه وب وارد مــی شــوید، 
بــا رســیدن ســایت بــه یــک مرحلــه تقریبــًا قابــل قبــول تبلیغــات گــوگل ادوردز را فعال 
کنیــد تــا متوجــه شــوید وضعیــت ســایتتان چگونــه اســت. گــوگل ادوردز توانایــی آمار 
گرفتــن از ســایت شــما را بــه بهتریــن شــکل دارد و بــه همیــن ترتیــب مــی توانیــد 

بعــد از آمارگیــری از ســایت اقــدام بــه بهینــه ســازی کنیــد. 

اگــر بــا بودجــه زیــاد کار خــود را شــروع کــرده ایــد و بــرای فعــال کــردن ایــن نــوع 
ــوگل ادوردز اســت؛  ــات گ ــردن تبلیغ ــال ک ــن کار فع ــد، بهتری ــات مشــکلی نداری تبلیغ
ولــی اگــر بــرای رســیدن بــه صفحــه هــای اول موتــور جســتجو عجلــه نداریــد و قصــد 
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ــد  ــد مــی توانی ــار بگذاری ــرای مــوارد دیگــر ســایت کن ــه هــای خــود را ب ــد هزین داری
ســایت خــود را بــا ســئو بــاال ببریــد.

ســئو عملیاتــی اســت کــه بــه انــدازه ی تبلیغــات گــوگل ادوردز ســریع نتیجــه نمــی دهد 
امــا ایــن مزیــت را دارد کــه اگــر بــه صــورت مرتــب در ســایت بــه روز رســانی انجــام 
شــود و هــم چنیــن مــوارد ســئو کاله ســفید فرامــوش نشــود، مــی تــوان همیشــه رتبه 
خوبــی بــرای ســایت خــود بــه دســت آورد در صورتــی کــه گــوگل ادوردز تنهــا بــرای 

مــدت زمانــی کــه حســابمان شــارژ داشــته باشــد فعــال خواهــد بــود.
 

بیشتر بخوانید: سئو چیست؟ هرآنچه الزم است از سئو بدانید!
 

 تقریبــا مــی تــوان گفــت هزینــه تبلیغــات گــوگل ادوردز بعــد از محاســبه ی قیمــت بــه 
ناموت مبلــغ زیــادی بــه حســاب مــی آیــد در صورتــی کــه ایــن نــوع تبلیغــات واقعــا 
گــران نیســت و بهتریــن بازدهــی را خواهــد داشــت. ســئو و بهینــه ســازی ســایت در 
صورتــی کــه بــا تغییــرات الگوریتــم هــای گــوگل هــم خوانــی نداشــته باشــند بــا افــت 
رتبــه همــراه خواهنــد بــود. در نتیجــه مرتبــا بایــد ســایت هــا را بــر اســاس آخریــن 

تغییــرات گــوگل بــه روز رســانی کــرد.
 

نتیجه گیری :
بــا توجــه بــه مطالــب بــاال مــی تــوان گفــت هــر دوی ایــن روش هــا بــرای رســیدن به 
ســود بــه مــا کمــک خواهنــد کــرد ولــی در صورتــی کــه قصــد داریــد همــه ی رقیبــان 
خــود را از میــدان بــه در کنیــد، هــر دو روش را بــا هــم انجــام دهیــد. ســایت خــود 
را ســئو کنیــد و عملیــات بهینــه ســازی ســایت را بــرای تمــام قســمت هــای ســایت 
انجــام دهیــد ســپس کلمــات کلیــدی خــود را بــا تبلیغــات گــوگل ادوردز در ســطر اول 

نتایــج حفــظ کنیــد.
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